MTÜ PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumisaeg:

28.10.2015

Toimumiskoht:

Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere alevik, Jõelähtme vald

Aeg:

kell 18.00 – 20:30

Osalejaid:

33 liiget (nimekiri lisatud Lisas 1).
MTÜ liikmeid kokku on 57, seega kvoorumi nõue on täidetud.
Volituse alusel oli esindatud 2 liiget (volitused Lisas 2), järelikult on
Üldkoosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti juhatuse esimees Arno Kannike ja protokollijaks Aavo Mägi.
Järgnevalt tutvustas koosoleku juhataja Arno Kannike koosoleku päevakorda.
Päevakord:
1. Koostöökogu uue kontori avamine Kostivere mõisas.
2. Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 muudatuste tutvustamine ning strateegia
kinnitamine.
3. Info uue perioodi käivitumisest ja toetustaotluse avalduse kinnitamine PRIAle esitamiseks.
4. Rakenduskava 2015 ja 2016 kinnitamine.
5. Koostöökogu arendustegevus lähiaastatel – liikmete nägemus organisatsiooni tegevusest.
6. Kohapeal tõstatatud küsimused.
Koosoleku juhataja pani esitatud päevakorra hääletamisele.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. Koostöökogu uue kontori avamine Kostivere mõisas.
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Juhatuse esimees hr. Arno Kannike ja tegevjuht Margit Pärtel tegid Koostöökogu liikmetele ja
kontori avamisele saabunud külalistele ülevaate kontoriruumide tekkeloost ajaloolises,
muinsuskaitse all olevas Kostivere mõisas. Lisaks eelkõnelejatele avaldas Jõelähtme
vallavanem Andrus Umboja oma sõnavõtus tunnustust Koostöökogule renoveerimistööde
eduka lõpuleviimise eest ning andis tehtule kiitva hinnangu.
Järgnevalt tänas Koostöökogu juhtkond renoveerimistöödel aktiivselt osalenud isikuid, k.a
Jõelähtme valda ja selle esindajaid, kellele anti üle väikesed mälestusesemed. Seejärel said kõik
võimaluse kaeda oma silmaga uusi kontoriruume ning üle vaadata kogu renoveerimistöö, mis
tehtud Leader toetuse abil käesoleval aasta kevad-suvel.
Esimene päevakorrapunkt oli informatiivne ja tehtud tööd tutvustav.
2. Põhja-Harju Koostöökogu Strateegia 2015-2020 muudatuste tutvustamine ning
strateegia kinnitamine. (Lisa 3). Esitaja Margit Pärtel.
Margit Pärtel esitas ülevaate Põhja-Harju Koostöökogu 2015- 2020 Strateegiasse
sisestamiseks ettevalmistatud muudatustest ning nende sisestamise vajadusest. Strateegia
muudatused olid liikmetele saadetud tutvumiseks varasemalt. Ta märkis, et esialgselt aprillis
kinnitatud strateegia läks PM eelhindamiseks, mis vaadati läbi ja saadeti tagasi täiustamiseks
koos mõningaste täpsustavate nõuannetega, mida ettekandja üldkoosolekule ka üksikasjalikult
tutvustas. Veel märkis kõneleja, et kõikide Eesti Leader tegevusgruppide Strateegiad võistlevad
omavahel paremusjärjestuses ja saavad hinded, kusjuures 20% tegevusgruppidele määratud
toetussummadest jagatakse ümber vastavalt saadud hindele.
Esineja lisas, et Üldkoosolekule heakskiitmiseks esitatud Strateegiat on täiendatud ka tulevaste
koostöölepingute- ja memorandumitega eelnevate läbirääkimiste tulemina teiste Leader
tegevusgruppide kui ka välispartneritega.
Seejärel tutvustas esineja Strateegiasse tehtavaid muudatusi detailsemalt, et täpsustatud on
nõudeid taotlejale kõigis 4-s meetmes. Vastakaid arvamusi koosolekust osavõtjate hulgas
tekitas meetmetesse lisatud tingimus taotlejale ning toetuse saajale sõnastuses
„majanduslikult aktiivne olema“.
Lühikese arutelu tulemusena pani koosoleku juhataja vastakaid arvamusi tekitanud tingimuse
eemaldamise hääletusele. Hääletamise tulemus: Eemaldamise poolt 30; vastu 2; erapooletuid 1,
seega, Otsustati: Eemaldada meetmetest taotleja ja toetuse saaja osas täiendavalt lisatud
järgmine nõue „ja majanduslikult aktiivne olema“.
Järgnevalt rääkis Arno Kannike võimalikest välisriikide koostööpartneritest ning koostöö
arendamise võimalustest teiste riikide LAG-dega Soomes, Itaalias, Leedus, jt., aga ka
kohtumise tulemustest välisriikide (nagu Moldova ja Türgi) delegatsioonidega, mille
tulemusena on allkirjastatud vastastikused koostöö memorandumid ja protokollid.
Seejärel võttis ettekande esitaja räägitu kokku ja pani ette kiita heaks järgmised Strateegia
täiendamise ettepanekud 2.1. ning 2.2. ja delegeerida juhatusele 2.3. märgitud õigus:
2.1. Kiita heaks Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 täiendamine punktides 3.2.
kuni 6.2;
2.2. Kiita heaks PHKK strateegia terviktekst (koos muudatustega);
2.3. Anda juhatusele volitused strateegiamuudatuste sisestamiseks ja esitamiseks PRIALe.
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Koosoleku juhataja pani eelnimetatud muudatusettepanekud 2.1., 2.2. ja 2.3. hääletusele
üksikult punktide kaupa.
Otsustati:
2.1. Kiita heaks Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 täiendamine punktides
3.2. kuni 6.2. Eemaldada meetmetest taotleja ja toetuse saaja osas täiendavalt lisatud
järgmine nõue „ja majanduslikult aktiivne olema“ ( Lisa 3)
Otsus kinnitati ühehäälselt.
2.2. Kiita heaks Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 terviktekst koos
muudatustega (Lisa 4)
Otsus kinnitati ühehäälselt.
2.3. Anda juhatusele volitused strateegiamuudatuste sisestamiseks ja esitamiseks PRIA-le
hiljemalt 12.november 2015. Muudatuste sisseviijaks ja esitajaks kinnitada Margit
Pärtel.
Otsus kinnitati ühehäälselt.

3. Info uue perioodi käivitumisest ja toetustaotluse avalduse kinnitamine PRIAle
esitamiseks. Ettekanne - Margit Pärtel
Määruse nõudest tulenevalt selgitas ettekandja käesoleva päevakorrapunkti läbiarutamise
vajadust ja Leader tegevusgruppidele toetussummade määramise põhimõtteid. Ta märkis, et
hetkel esitatud numbrid on ligilähedased (kogu perioodiks) ja täpseid numbreid momendil ette
anda ei saa kuna oodatakse Määruse avalikustamist. Määruse kohaselt saavad tegevusgrupid
neile määratud summad vastavalt koefitsientidele, milles on arvestatud territooriumite suurust,
elanike arvu, jms. Kohaliku tegevusgrupi toetuse saamiseks esitab Kohalik tegevusgrupp, kes
vastab Määruse §-des 2–5 sätestatud nõuetele ja kelle strateegia vastab § 2 lõikes 3 sätestatud
nõuetele, kirjalikult avalduse, mille juures on rida andmeid tõendavad dokumente, ettenähtud
tähtajal PRIA’le. Eeldatavalt on nimetatud dokumentide PRIA’le esitamise tähtajaks 6-12
november 2015. Toetuse eelarve jaotus põhineb Määruses toodud baas- ja
sotsiaalmajanduslikel näitajatel (§ 9,lg 3, lg 6) ning vähenduskoefitsiendil (§ 9, lg 7 ja 8).
Eelarve jaotus ei sisalda hindamise eest lisanduvat eelarve osa.

Kohalik tegevusgrupp

Kokku
strateegia
rakendamise
eelarve
(eurodes)

LEADERprojektitoetus
(eurodes)

Kohaliku
tegevusgrupitoetus
(eurodes)

MTÜ Põhja-Harju
Koostöökogu

2 069 615

1 655 692

413 923
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Veel märkis kõneleja, et Vastavalt määrusele on PHKK-l kasutada 80% projektitoetusteks, mis
vastavalt meie strateegiale jaguneb järgmiselt (ilma lisanduva eelarve osata):
I meede – kohaliku ettevõtluse arendamine 40% ehk 662 277 €;
II meede – kogukondade aktiviseerimine ja sidusus 20% ehk 331 138 €;
III meede elukeskkonna väärtustamine 35% ehk 579 492 €;
IV meede – siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine 5% ehk 82 785 €.
Edasiselt märkis esineja, et päevakorrapunkti ja ettekande kohaselt tuleks üldkoosolekul vastu
võtta otsused järgmiste ettepanekute 3.1 ja 3.2. osas:
3.1. Ettepanek esitada vastavalt määrusele PHKKle määratud toetussumma (eelnõu 2 069
615,32 €) ulatuses avaldus PRIAle toetuse saamiseks strateegia 2015-2020 rakendamiseks,
millele lisandub strateegia hindamistulemuste alusel lisanduv eelarve osa.
3.2. Ettepanek anda juhatusele volitused avalduse juurde kuuluvate dokumentide koostamiseks
ja esitamiseks PRIALe hiljemalt 12.november 2015. Anda õigus avalduse ja juurde kuuluvate
dokumentide esitamine Margit Pärtelile.
Koosoleku juhataja pani eelnimetatud ettepanekud 3.1. ja 3.2. hääletusele üksikult punktide
kaupa.
Otsustati:
3.1. Esitada vastavalt määrusele PHKKle määratud toetussumma (eelnõu 2 069 615,32 €)
ulatuses avaldus PRIAle toetuse saamiseks strateegia 2015-2020 rakendamiseks, millele
lisandub strateegia hindamistulemuste alusel lisanduv eelarve osa.
Otsus kinnitati ühehäälselt.
3.2. Anda juhatusele volitused avalduse juurde kuuluvate dokumentide koostamiseks ja
esitamiseks PRIALe hiljemalt 12.november 2015. Anda õigus avalduse ja juurde
kuuluvate dokumentide esitamine Margit Pärtelile töölepingu alusel.
Otsus kinnitati ühehäälselt.

4. Rakenduskava 2015 ja 2016 kinnitamine. Ettekanne – Margit Pärtel
Margit Pärtel tegi teatavaks, et vastavalt Määrusele on PHKK-l kasutada 20% eelarvest (413
923 €) kohaliku tegevusgrupi administreerimiskuludeks, mis uuel perioodil jaotub jooksvateks
kuludeks (§ 16, lõige 2) ja elavdamiskuludeks (§ 16, lõige 3). Ta teatas, et on kavas oktoobri
kuuga lõpetada ettevalmistava perioodi eelarve kulutused ja üldkoosolekul tuleb kinnitada 2015
ja 2016 rakenduskavad, mida saab vajadusel kaks korda aastas muuta. (Lisa 5)
Seejärel esitas ettekandja üldkoosolekule otsustamiseks järgmised ettepanekud:
4.1.Volitada juhatust otsustama ettevalmistava perioodi (2014-2015) eelarve muudatuste
tegemine ja esitamine PRIAle;
4.2 Kinnitada 2015 ja 2016 rakenduskavad alljärgnevalt:
Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve 2015 summas 18 000,00 €;
Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve 2016 summas 78 785,00 €;
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Reg. kood 80269590
Postiaadress: Saha tee 13, Loo alevik, Jõelähtme vald, 74201 Harjumaa
A/a 10220086728011 SEB Pangas
e-mail: info@leaderph.eu; www.leaderph.eu

Kohaliku tegevusgrupi strateegia meetmete rakendamine 2016 aastal taotletav toetus summas
551 897,00 €;
4.3. Volitada juhatus otsustama 2015 ja 2016.aasta eelarve jaotuse ja muudatuste tegemine ning
esitamine PRIA’le;
4.4. Taotlusvoor avatakse aprillis 2016;
4.5. Volitada juhatust määrama taotlusvooru täpsem ajagraafik.
Enne ettepanekute hääletamisele panekut tõusetus koosolekul arutelu 2016 taotlusvoorude arvu
osas, milles enamus osavõtjaid oli 1 (ühe) taotlusvooru poolt aastas.
Koosoleku juhataja pani eelnimetatud ettepanekud 4.1.- 4.5. läbihääletamisele. Enne
hääletamist esitati ettepanek mitte hääletada igat ettepaneku punkti eraldi vaid panna kõik
punktid 4.1.- 4.5. ühisele hääletusele. Hääletati: Ühehäälselt otsustati mitte hääletada igat
ettepanekut eraldi vaid panna kõik ettepanekud 4.1.- 4.5. koos hääletusele.
Otsustati:
4.1.Volitada juhatust otsustama ettevalmistava perioodi (2014-2015) eelarve muudatuste
tegemine ja esitamine PRIAle;
4.2 Kinnitada 2015 ja 2016 rakenduskavad alljärgnevalt:
Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve 2015 summas 18 000,00 €;
Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve 2016 summas 78 785,00 €;
Kohaliku tegevusgrupi strateegia meetmete rakendamine 2016 aastal taotletav toetus
summas 551 897,00 €;
4.3. Volitada juhatust otsustama 2015 ja 2016.aasta rakenduskava jaotuse ja muudatuste
tegemine ning esitamine PRIA’le;
4.4. Taotlusvoor avatakse aprillis 2016;
4.5. Volitada juhatus määrama taotlusvooru täpsem ajagraafik.
Otsus kinnitati ühehäälselt.
5. Koostöökogu arendustegevus lähiaastatel – liikmete nägemus organisatsiooni
tegevusest.
Mõttevahetuse algatas Margit Pärtel. Ta märkis, et Septembris 2015 toimus viie tegevusgrupi
kohtumine põhjaranniku turismiarengu koostöö kavandamisel, mille tulemusel MTÜ Partnerid,
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ
Kirderanniku Koostöökogu, kaasates huvitatud osapooli (nt SA Põhja-Eesti Turism, MTÜ
Virumaa Rannakalurite Ühing, MTÜ Harju Kalandusühing, ettevõtjad, organisatsioonid)
teevad uuel perioodil koostööd eesmärgiga arendada põhjaranniku ühisturundust ja teisi
turismialaseid koostegevusi.
Oktoobris 2015 sõlmiti koostöökokkuleppe Harjumaa LEADER tegevusgruppide poolt, mille
alusel jätkatakse koostööd tegevusgruppide administreerimise, kohaliku toidu, turismi (sh
kohaturundus), ettevõtluse ja elukeskkonna arendamise valdkondades (Lisa).
A.Kannike rääkis lühidalt viimastel kuudel toimunud rahvusvaheliste suhete arengust Leedu ja
Soome LAGide esindajatega Itaalias LINC seminaril ning Moldova ja Türgi esinduste
vastuvõtmisest meie juures ning ühiste kavatsuste memorandumite sõlmimisest.
Strateegilised suunad:
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Kohaliku toidu võrgustiku arendamine (Põhja-Eesti kohalik toit);
Turvalisuse arendamine (kolme sektori koostöö);
Kogemuste vahetus läbi ühistegevuste;
Turismikoostöö, ühisturundus (nt väikesadamad ja mereturism, turismimarsruudid jms);
Spetsiifiliste ühiskoolituste ja õppreiside läbiviimine (konkreetsetes valdkondades, nt pääste,
vabatahtlike tegevus jms).
Lisaks eelmärgitutele esitasid koosolekul osalejad arendustegevuseks täiendavalt teemasid,
nagu: „Pärimus - muusika , kõnekad lood persoonidest või paikadest, perioodikana ilmuv 2-4
korda aastas, võimalik idapoolseid tegevusgruppe haarata ja siduda turismi- ja kultuuriteemaga
vastavalt strateegiale. Rahvusvaheline mõõde lisada välispartnerite kaasamisel;
Rannarestoranide nädal - Viimsi, Jõelähtme, idapoolsed kuni Narvani, siduda toidu- ja
turismiteemaga;
Põliskultuuri nädal - kolme valla tutvustuspäevad (piknikud, rahvarõivaste kandmised,
rahvuslik käsitöö ja muusika). Pikemaajalise projektina jõuda välja aastasse 2018 Eesti
Vabariigi sünnipäeva tähtürituseni kolme valla rahvale“.
Päevakorrapunkti lõpuks tehti mitteametlik otsus, et Koostöökogu liikmetel edastada
täiendavalt ettepanekuid Koostöökogule e-maili teel järgmiseks juhatuse koosolekuks, see
tähendab, et ettepanekuid oodatakse 03.11.2015 tööpäeva lõpuks. Tegevjuhil esimesel
võimalusel saata liikmetele sellekohane meeldetuletus.
6. Kohapeal tõstatatud küsimused.
Kohapeal küsimusi ei tõstatatud.
Koosoleku juhataja Arno Kannike luges üldkoosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja

/ allkiri /

Arno Kannike

Protokollija

/ allkiri /

Aavo Mägi
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